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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جون ٠۴
  

  !گناه را تنھا به گردن طالب نيندازيد
وزير اکبر خان مينۀ کابل سبب " زنبق"به نظر برخی از افغان ھا حملۀ انتحاری روز چھارشنبه در چھارراھی 

اما به نظر نگارنده اين مقال اين تصور که مردم از روز .  شود که مردم از دين روی برگردانندشده، يا سبب می

 جوزا، و بعد از حملۀ تروريستی طالبان در چھار راھی زنبق کابل، که منجر به کشته شدن صد نفر و ١٠چھارشنبه 

ح عالمان و پيشوايان دين به تفکر تقريباً پنج صد زخمی شد، در مورد طالب و در مورد دين و در مورد به اصطال

پرداخته يا می پردازند و در نتيجۀ اين عمل زشت و جنايت کارانۀ طالب ـ حقانی از دين فاصله می گيرند تصوری 

  .است بسيار سطحی که می تواند تنھا از ذھن انسان ھای کم عمق و خام تسرب کند

اين .  کوچکترين اثری بر زندگی و حيات عامۀ مسلمانان نداردده ھا آيت به نام پيامبر اسالم در قرآن موجود است که

. آيات تنھا و تنھا به مسائل شخصی و خصوصی، گاھی ھم به مسائل زناشوئی و جنسی پيامبر تماس گرفته است

تصور چنين آيات با آن شأنی که ما برای خدای عالميان قائل ھستيم ھيچ مطابقت و ھمگونی ندارد چه، که حتا 

: يکی از دوستان روزی در اين مورد گفت. ناخواسته سبب استحقار و استخفافی برای خدا نيز استو يا خواسته 

مگر خدائی به عظمت ھستی ھيچ کار ديگری نداشت غير از اين  که ھر لحظه و در ھر موردی ناظر زندگی "

دن استفاده از پيش و پس زنان بوده زناشوئی پيامبر اسالم و نزديک شدن با اين يا آن زن و مسائلی از قبيل مجاز بو

باشد؟ اگر به خدائی خدا از روی ھوشمندی انديشه شود و به سخنانی مانند آنچه گفته شد، بدون شک ھر انديشمند 

خداپرست راستين به ھمين فکر و به ھمين نتيجه خواھد رسيد که مگر خدا در سراسر عالم ھستی فقط يک کار 

  "ر اسالم بود؟؟ داشت و آنھم فکر و ذکر پيامب

مبين بودن قرآن را باوجود موجوديت شبھات در قرآن چگونه بايد ادراک و توجيه کرد؟ با وجود بيان روشن قرآن 

 ـ چگونه مسلمانان به عدد ٣دو دو، سه سه و چھار چھار گفته شده است ـ سورۀ نساء آيت " در مورد گرفتن زن که 

  چھار رسيده اند؟ 

له ای که در صنف سوم مکتب باشد بپرسيد که دو و دو چند می شود، به سادگی و بدون وقتی از يک کودک نه سا

سه سه چند می شود؟ خواھد پرسيد که مراد جمع است، يا ضرب؟ اگر جمع اين دو رقم ". چھار: "مشکل می گويد

 شود و ھمين گونه چھار و چھار ھشت می. منظور باشد، شش می شود؛ و اگر منظور ضرب باشد، نه می شود
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يکی از کسانی که بيشتر از نگارنده به جزئيات زبان عربی وارد است ! چھار چھار ـ چھار ضرب چھار ـ شانزده

    . مثنى در لغت به معنى دوتا دوتا و ثالث به معنى سه تا سه تا و رباع به معنى چھارتا چھارتا مى باشد: "می گويد

پيامبر ) يک: نزده زن را داشته باشند دو موضوع مطرح می شوداگر مسلمانان براساس اين آيت حق گرفتِن تا شا

استثناء نبوده است، با آن که در قرآن وی را در رابطه با گرفتن زنان بيشتر از چھار تا مستثناء معرفی نموده اند؛ و 

  می دانند؟ با چه دالئلی ـ باوجود آيتی به اين روشنی ـ مسلمانان تنھا گرفتن چھار زن را در اسالم شرعی ) دو

يا وجود مفکوره ھائی در اسالم، مانند اين که اگر ريسمانی را به سوی طبقۀ ھفتم زمين پائين کنيد، به خدا می رسد؛ 

 سورۀ ۴؛ و در ديگری ـ در آيت )۴٧سورۀ حج آيت " (يا آياتی که در يکی يک روز نزد خدا چون ھزار سال ماست

  . شود به پنجاه ھزار سال زمين مقدار يک روز برابر پنداشته می المعارج ـ

کدام يک درست است؛ يک ھزار سال، يا پنجاه ھزار سال؟  آيا خدا در طبقۀ ھفتم زمين زيست می کند؟ چھار زن 

درست است، يا شش، يا نه و يا شانزده؟ اگر در قرآن شبھات وجود دارد ـ محکمات و مشابھات ـ چرا قرآن را ُمبِين 

  و ُمبَيِن می خوانند؟

پس بر آنان تند بادى توفنده در  "). ـ القمر١٩" ( به طور مداوم تند بادى توفنده فرستاديمروز شومىبر آنان در ما "

 تر است   فرستاديم تا در زندگى دنيا عذاب رسوائى را بدانان بچشانيم و قطعاً عذاب آخرت رسوا كنندهروزھايى شوم

  ). ـ فصلت١۶" (و آنان يارى نخواھند شد

". روز ھا" دو آيت به دقت توجه شده باشد، در يک آيت صحبت از يک روز است و در آيت ديگر از اگر به اين

 کدام يک می تواند صحيح باشد و کدام !برای آن که اين تفاوت را برجسته ساخته باشم، زير آن ھا را خط گرفته ام

  يک غلط؟ 

 ـ ۴١(د كه شيطان مرا به رنج و عذاب مبتالء كرد و بندۀ ما ايوب را به ياد آور آنگاه كه پروردگارش را ندا دا"

و . رسد، از سوى خود توست و آنچه از بدى به تو مى: "...  سورۀ نساء آمده است که٧٩درحالی که در آيت ). ص

قل كل ": و درجای ديگر می خوانيم که!" ما تو را رسول براى مردم فرستاديم، و گواھى خدا در اين باره کافى است

  ."  است و بد از ناحيه خدا خوببگو ھمه چيز اعم از : "، يعنی."هللامن عند 

 انسان مختار است يا مجبور؟ چگونه از منشاء نيکی و بدی و مکافات و مجازات کيست؛ خدا، شيطان يا خود انسان؟

 و تا کرد اين ھمه تناقض بايد به يک مخرج مشترک رسيد؟ و باالخره انسان با اين ھمه تناقض تا کی سکوت خواھد

  کی به خود فريبی ادامه خواھد داد؟

پس آفرين بر خدا و پر خير و برکت است او که نيکوتريِن "چند خدا وجود دارد؟ يک خدا؛ يا بيشتر از يک خدا؟ 

خدا آفريدگار ھر چيزى است و اوست كه بر : " می گويد٦٢اما در سورۀ الزمر آيت ). ١٤مؤمنون (آفرينندگان است 

  . " استھر چيز نگھبان

 ديگر مقايسه می کند؛ چيز ھاینيکوترين، صفت تفضيلی است که شخص يا چيزی را از نظر نيکوئی با اشخاص يا 

کلمه ! چيز ھا يا اشخاصی که بايد از يک جنس يا دارای عين يا مشابه خصلت ھستند، اما دارای عين نيکوئی نيستند

 که غير از خدا، که نيکوتريِن خدايان است، خدايان ديگری ھم وجود دارند جمع و ُمبَيِن اين حقيقت است" آفريندگان"

که نيکوتر از خدای نيکوترين نيستند، اما شايد می توانند در سائر صفات با خدای نيکوترين ھمشأن يا برتر از وی 

  !باشند

الی که خدا به صراحت خورده شدن يک آيت قرآن در وقت رحلت پيامبر از زير بالش عايشه قرار اظھار وی، درح

  ! خود را حافظ قرآن معرفی می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 اين ھا و ده ھا مطلب دور از باور ـ و قابل پرسش ديگر ـ دالئلی ھستند که انسان را از دين دور می سازند؛ ۀھم

  :ھمراه با دالئل ديگر، که ذيالً و به ترتيب بيان می شوند

صطالح عالمان يا پيشوايان دين از دين و عدم پابندی آن ھا به استفاده ھای شرم آور و مختلِف به اوءبی دينی و س

  .دساتير کسی که خود وی را خالق جھان ھستی و فرستادۀ پيامبر می دانند و قرآن را کالم آن خدا می پندارند

کالم خدا و دی آن ھا به تاريخ اسالم و مسلمانان و علمای دين اسالم و حيله ھا و بی بند و باری ھای آن ھا و عدم پابن

ی ھای شان در اتالف حق و حقوق سائر انسان ھا و ھزاران بيداد و کار ناروای ديگر آن ھا پيش روی ما زياده رو

  . قرار دارد

وقتی مردمان عامی و اُمی می بينند که اين انسان ھا، که دعوای نيابت خدا به روی زمين را دارند، اين چنين از دين 

ر ھستند و به آن ھا اعتناء نمی کنند و ترسی به دل راه نمی دھند، مردمانی که بايد به و از پيامبر و خدای دين دو

ی دين آشنا باشند، چطور می توان از آن ھا انتظار داشت که به دين وفادار باقی بمانند و به بھشت و "سير و پودينه"

  دوزخ باور داشته باشند و از خدا بترسند؟ 

ران عرب و افغانانی مانند کرزی ھا و احمدزی ھا و کيان ھا و آغاخان ھا و مجددی قارون ھائی مانند شاھان و امي

، "با شماست ھر جا که ھستيد: "، يعنی"و ھو معکم اينما کنتم: "، که با وجود آيت...ھا و محسنی ھا و الکوزی ھا و

ر و فسق و فجور و فساد و از خدای حاضر و ناظر بر اعمال خود شرم ندارند و حياء نمی کنند و به ھزار گونه ش

کار غيرشرعی و ناروا دست می زنند و مرتکب ھزاران جنايت به گونۀ مستقيم و غيرمستقيم می شوند، عوامل 

  !!!ديگری ھستند برای فرار مردم از دين و از خدا و پيامبر دين

ن ھا زير سؤال نرفته دين از امروز يا ديروز، يا تنھا برای يک عمل و کژروی يک انسان يا يک گروه از انسا

از محتويات و آموزه ھای دين گرفته تا کارنامه ھای رياء کارانۀ . عوامل زير سؤال رفتن دين فراوان است. است

شريعتمداران و حاميان قدرتمند سياسی آن ھا در طول تاريخ دين و تحميل و فشار و کشتار ھای بيداگرانه و وحشيانه 

  .ھمه عوامل گريز مردم از دين بوده است... م و رشد ضريب ھوش وبه نام دين و سلب آزادی ھای مرد

  : خرافات و خرافه پرستی عامل ديگری است برای فاصله گرفتن روز افزون مردم مسلمان از دين پدران شان

نفوذ و رسوخ : "، محمد غزالی، در پيش گفتار کتاب نوشته می کند"حقيقت دين و افسانۀ خرافات"مترجم کتاب 

ا در انديشه و رفتار مسلمانان از مھمترين عوامل ارتداد و پشت کردن بعضی از تحصيل کردگان و دانش بدعت ھ

آموختگان، به دين و مذھب از يکسو و بی نتيجه ماندن بخشی مھم از فعاليت ھای اصالحی از سوی ديگر بوده 

  ." است

افه پردازان می جويند و به ديگران می دينی که بدعت سازان و خر: "درھمين کتاب، و درجای ديگر می خوانيم

دينی خنثی و ناکار آمد، نه سخنی از عدالت اجتماعی دارد، نه از آزادی بيان، نه از ايجاد : دھند چيزی جز اين نيست

  ..." مساوات، نه از عالج فقر، نه از کسب اعتالء و عظمت و نه از تأمين رفاه و سعادت و

اين کتاب شرح اسرار شريعت نيست، بلکه : "دھم کتاب مذکور نوشته می کند ۀخود غزالی ھم در مقدمه، در صفح

در يک يا دو صفحه بعد تر از اين گفته، ." تذکر و نبيھی است در بارۀ اضافات بيگانه ای که بدان راه يافته است

  ..."حقيقت اين است که تصور مردم از شرايع الھی نيازمند تصحيحی طوالنی است: "اضافه می کند

 باالخره خشونت و تشدد و زورگوئی و دست به کشتار مردم زدن دسته ھائی مانند طالب و حقانی و داعش و ده ھا و

 ديگر که به نام دين و خدا و قرآن ھر روز به صد ھا و ھزاران انسان را در سراسر دنيا به خاک و  تند روۀدست

  . ه می گردندخون می کشند، عامل ديگری است که مردم نسبت به دين بی عالق
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، ولی طالب و امثال طالب که در کرسی ھای اداری کشور ھا نشسته "در پذيرفتن دين اجبار نيست: "خدا می گويد

 مجادله می ۀ سور١١خدا در آيت !" يا اسالم، يا مرگ: "اند، آنانی که طالب را زير پر و بال گرفته اند می گويند

و طالب مکتب را به آتش می کشد و با ." رند، درجات بزرگی می بخشدبه كسانی كه بھره ای از علم دا: "... کويد

 بله؛ حساب خدا و طالب، ھمان حساب شاه و ...بمب منفجر و خراب می کند تا کودکان مردم ازعلم بی بھره بمانند

  !شاه قلی است؛ که يکی می بخشد و ديگری پس می گيرد

ی مستولی بر جوامع اسالمی و فشار و ترس از تنبيھات اگر جبر محيط و فضای اسالم. مردم ھوشيار شده اند

و ... مختلف گروه ھای آدم کش و زورگوی، مانند طالب ھا و فضل الرحمن ھا و آياز ھا و سياف ھا و گلبدين ھا و 

وجود نداشته باشد، يا رقابتی که برخی ھا از روی جھالت ... دولت ھای مانند عربستان و قطر و ايران و پاکستان و

ا پيروان اديان ديگر به راه انداخته اند، ھمه خواھيم ديد که چه سيل مدھش و ويران گری اديان فاقد بنيان استوار ب

 اديان را ـ ھمراه با حاميان آن ھا با خود خواھد برد، مگر اين که ۀفکری ـ منطقی، سخت گير و تحميلی را ـ ھم

گفته بود؛ به اصالحاتی دست زده شود، نياز ھای مختلف " اتحقيقت دين و افسانۀ خراف"ھمان گونه که مترجم کتاب 

استفاده کنندگان رنگارنگ از دين و قرآن و وءمادی ـ معنوی ـ روانی وعملی انسان ھا در نظر گرفته شود و دست س

  !!!گناه را تنھا به گردن طالب نيندازيد: قصه را با اين جمله اختتام می بخشم که!! از زندگی مردم کوتاه گردد
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